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صالح املال ود. نامي النامي ود. حمد التويجري أثناء تكرميهم من اجلمعية الكويتية لتنمية املوارد البشرية

شارك في ليلة القرقيعان في المستشفى األميري

المال: المساءلة السياسية لصفر آتية في حال ثبوت مسؤوليته عن كارثة مشرف

رندى مرعي
اش����اد النائب صالح املال بجهود القائمني على 
وزارة الصحة من الوزير والعاملني في الوزارة من 
اطباء وممرضات ف����ي التصدي لڤيروس انفلونزا 
اخلنازير قائ����ال انه وباء عاملي وان وزارة الصحة 
تبلي بالء حسنا في التصدي له، واكد انه وبحسب 
االحصاءات الصادرة ع����ن وزارة الصحة العاملية 
فإن االصابة بالڤي����روس في الكويت في معدالتها 

الطبيعية واملتوقعة.
كالم املال جاء خالل ليلة القرقيعان التي اقامتها 
اجلمعي����ة الكويتية لتنمية املوارد البش����رية في 
املستشفى االميري حتت رعاية د.حمد التويجري، 
حي����ث طالب املال مجلس الوزراء باعادة النظر في 
موضوع بدء العام الدراسي، قائال ان قرار تأجيل 

العام الدراس����ي قرار مجلس الوزراء وليس قرارا 
وزاري����ا تصدره وزيرة التربي����ة موضي احلمود، 
وال ضي����ر في تأجيل العام الدراس����ي حتى نهاية 
شهر اكتوبر حني تتضح الرؤية، ألن شهر اكتوبر 
هو ذروة نش����اط االنفلونزا املوسمية حسب كالم 
االطب����اء املتخصصني في ذل����ك، وهناك حتذيرات 
من وزارة الصحة العاملي����ة من ان يتحد ڤيروس 
االنفلونزا املوسمية وانفلونزا اخلنازير ما يترتب 
عليه ڤيروس جديد ال نعرف كيف نستطيع القضاء 

عليه وال حتى الوقاية منه.
وعن حادثة مشرف االخيرة، قال املال انها كارثة 
بكل املقاييس وجرمية في حق البيئة واالنس����ان 
الكويتي، مبينا ان هناك جهات عدة تتحمل املسؤولية 
ولكن يجب التروي في اصدار االحكام الى حني انهاء 

جلان التحقيق مهامها.
واعلن املال انه وقع على طلب سيدرج على جدول 
اعمال جلسة االفتتاح في دور االنعقاد املقبل يقضي 
بتكليف جلنة شؤون البيئة بالتحقيق في املوضوع 
كلجنة برملانية وعلينا ان ننتظر النتائج حتى يتم 
حتديد املس����ؤول عن تلك الكارثة، موضحا انه ال 
ميكن احلكم في ظل االقوال املتضاربة واملعلومات 
املتناقضة حلني انتهاء اللجان الوزارية من التحقيق 
وكذلك حتى تتبني نتائج حتقيق جلنة الش����ؤون 

البيئية البرملانية وحتدد املسؤوليات.
ورأى املال ان الكارثة حلت ويتحتم علينا دعم 
كل اجلهود للسيطرة على هذه الكارثة البيئية في 
الوقت احلالي، واذا اثبتت التحقيقات حتمل الوزير 
املسؤولية شخصيا فإن املساءلة السياسية قادمة 

ال محالة لكن علينا اال نتس����رع في اصدار االحكام 
واعتقد ان هناك اطرافا عدة تتحمل املسؤولية.

وعن املناسبة، قال املال انه من املتحمسني للمشاركة 
في مبادرة القرقيعان في مستشفى االميري لزيارة 
املرضى التي يحثنا ديننا احلنيف عليها، ومتنى ان 
تتكرر هذه املبادرة من جهات اخرى داعيا جميع قوى 
املجتمع املدني إلى ان حتذو النهج نفسه للتخفيف 
عن املرضى من خالل الزيارة وتقدمي القرقيعان ألن 
مثل هذه املبادرات من الطرق التي نتواصل بها مع 

جميع فئات املجتمع الكويتي.
من جانبه، قال املرشح السابق د.حمد التويجري 
ان عادة القرقيعان من العادات والتقاليد الكويتية 
اخلالصة وان افضل من يس����تحق التواصل معهم 
هم املرضى في املستش����فيات ألن الدين االسالمي 

يحضنا على زيارة املرضى ف����ي االوقات العادية 
ونحن اآلن في شهر فضيل كل املنا في التخفيف 

عن املرضى.
بدوره، قال رئي����س اجلمعية الكويتية لتنمية 
املوارد البشرية د.نامي النامي ان ليلة القرقيعان 
تتصدر العادات والتقاليد الكويتية وهي ليلة مهمة 
ج����دا لكل الكويتيني من اجل احياء التراث وزيادة 

التواصل وااللفة بني ابناء الشع����ب الكويت���ي.
واش����ار د.النامي إلى ان ح����رص اجلمعية على 
اقامة هذا االحتفال يأتي م����ن اهتمامها باحملافظة 
عل����ى التراث واملورثات الكويتي����ة في احياء هذه 
الليلة، موضحا ان مشاركة املرضى في املستشفى 
االميري ليلة القرقيع����ان يأتي محاولة للتخفيف 

عنهم حدة املرض.

»عليكم بُسنتي« حملة رمضانية لمركز 
شباب »إحياء التراث« في قرطبة

ف���ي تقرير له حول انش���طته الصيفية له���ذا العام، اوضح 
مركز الش���باب التابع جلمعية احياء التراث االسالمي انه نظم 
عدة حلق���ات لتحفيظ القرآن الكرمي باالضافة القامة العديد من 
االنشطة الثقافية مثل تنظيم الدروس التربوية واآلداب االسالمية 
واملس���ابقات الثقافية كذلك فقد مت تنظيم العديد من االنش���طة 
الترفيهية والرياضية. كذلك فقد نظم املركز احلملة الرمضانية 
الثالثة حتت شعار »عليكم بسنتي« والتي التزال مستمرة وذلك 
بعد جناح احلملتني السابقتني »الرحمن علم القرآن« و»رمضان 

فرصة للتغيي�ر«.
هذا باالضافة لتوزيع احلقيبة الرمضانية على اهالي منطقة 
قرطبة والتي اشتملت على مجلة احلملة »عليكم بسنتي« باالضافة 
للعديد من الكتيبات التي تناولت العديد من املواضيع الشرعية 
املهمة مثل: منزلة السنة لاللباني، حصن نفسك مع اذكار النوم 
واالستيقاظ، الرقية الشرعية البن جبرين، فوز الكرام بكفارات 
اآلثام للداعية فهد الش���ويب وخمسون سؤاال في الشهر الكرمي 
للداعية محمد احلمود النجدي ومطوية »ربي وربك الل«ه وقرص 

دعوي )سي.دي( واملكتبة الشاملة )سي.دي(.

العنزي الزالة »نجمة داود« من دوار 
المخفر الشمالي في الجهراء

طالب عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي بسرعة ازالة 
او تعديل الش���كل الهندسي الذي رسم على شكل جنمة داود في 
قلب املخفر الش���مالي في اجلهراء، مؤكدا ان من قام برس���م هذا 
الشكل قام بعمل استفزازي معتقدا ان هذا األمر يعد شكال هندسيا 
مميزا ولكن قد اوقع نفس���ه بحرج شرعي واخالقي شعر بذلك 
ام لم يش���عر. وقال م.عبداهلل العنزي في تصريح صحافي ان 
ازالة هذا الشكل الهندسي فيه مراعاة ملشاعر اهل الكويت جميعا 
مستغربا من تقليل البعض من قيمة هذا املوضوع، قائال: »يبدو 
ان القضايا التي متس عقيدنا اصبحت في نظر البعض غير مهمة 
وانشغلوا بالكالم عن أمور أخرى«، مشددا على انه ال يجب ترك 
مثل ه���ذه االمور تغزو وطننا الكويت وال جتد من يتصدى لها 

ويوقف من يقومون بعملها عند حدودهم.

إحدى فقرات احلفل

أقام حفل قرقيعان لموظفيه وزواره

الغانم: المركز العلمي حريص على التواصل مع الجمهور

دانيا شومان
اقام املركز العلمي وجريا على عادته الس���نوية حفل قرقيعان ملوظفي ومنتسبي 
املركز وزواره، وتخلل احلفل فقرات منوعة اشتملت على اجلوانب العلمية والتراثية 
الت���ي حازت اعج���اب احلضور، خصوصا االطفال الذين كان لهم نصيب االس���د في 

هذه املناس���بة التراثية العريقة، وقامت مديرة العالقات العامة هند الغامن باالشراف 
والتنس���يق للحفل الذي ظهر مبستوى رائع، مش���يرة الى ان اقامة هذا احلفل تأتي 
ضمن مش���اركات املركز العلمي االجتماعية والتواصل م���ع اجلمهور ويعتبر حلقة 

وصل اجتماعية بني املركز وزواره.

)أحمد باكير(مشاركة في احلفل

)محمد ماهر(د. حمد التويجري يهدي أحد األطفال كيسا من القرقيعان

د. وليد الطبطبائي

د.ولي���د  النائ���ب  دع���ا 
الطبطبائي احلكومة الى اطالق 
اسم املغفور له بإذن اهلل السيد 
عبداهلل العلي املطوع على أحد 
الشوارع او املدارس في مدينة 
الكويت تقديرا لدوره في خدمة 
العمل االجتماعي واخليري، 
وملا بذله في س���بيل الدعوة 
اإلس���المية وخدم���ة قضايا 
الداخل واخلارج  الكويت في 
على مدى أكثر من نصف قرن 

من الزمن.
وقال الطبطبائي في اقتراح 
برغبة قدمه الى مجلس األمة 
الفاض���ل عبداهلل  الع���م  ان 
املطوع )أبوبدر( والذي شغل 
منصب رئيس جمعية اإلصالح 
االجتماعي سنوات طويلة لعب 
الدعوة  دورا رائدا في خدمة 
اإلسالمية منذ نعومة أظفاره 
وكان منوذجا للخير والتسامح 
واستخدام املوعظة احلسنة في 

واجناز املوقف الشعبي املوحد 
ازاء احملتل الغاشم.

واض���اف الطبطبائي ان 
عبداهلل املطوع كان س���فيرا 
غير رسمي للكويت وللخليج 
في أصقاع العالم اإلس���المي 
بارتباط ش���خصيته واسمه 

بالعمل اخليري.
ومبا وفق اهلل س���بحانه 
احملس���نني من أه���ل الكويت 
إلجنازه من مشاريع ومرافق 
خيرية وإسالمية في العشرات 
من الدول، نسأل اهلل ان يجعل 
ذلك في ميزان حسناته يوم 

القيامة.
وليس كثيرا على رجل مبثل 
العطاء ان  التاريخ وهذا  هذا 
يحمل أحد شوارع الكويت او 
مدارسها اسمه، نسأل اهلل ان 
يغف���ر للعم عبداهلل املطوع 
وان يرف������ع درجات�����ه في 

عليني.

تقدمي الفكر اإلسالمي ومواجهة 
الفساد والذود عن مجتمعنا 

وثوابته وهويته.
وال ينسى الكويتيون الدور 
الذي لعبه خالل مؤمتر جدة 
العراقي  الغزو  ابان  الشعبي 
اآلث���م حني جنح ف���ي تأليف 
القلوب وجت���اوز اخلالفات 

لعب دوراً رائدا في خدمة الدعوة اإلسالمية

الطبطبائي إلطالق اسم عبداهلل علي 
المطوع على أحد الشوارع أو المدارس


